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403.

 На основу члана 2. тачка 16. алинеја 7. и члана 25. став 1. Од-
луке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 10/92, 12/92, 
1/95, 3/02,  23/02 и 17/03) и у вези са члановима 84. став 3. и 108. 
став 1. Закона о високом образовању (‘’Службени гласник РС’’, 
број 76/05),Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на се-
дници одржаној 2. јула 2009. године,   донело  је

О Д Л У К У
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС ДИПЛОМСКИХ 

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА - МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ 
СТУДИЈА  КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА 
ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ 

САДУ У ШКОЛСКОЈ 2009/2010. ГОДИНИ

Члан 1.

 Овом Одлуком утврђује се број студената држављана Репу-
блике Србије који могу уписати дипломске академске студије 
– мастер и докторске студије, које се финансирају из буџета Ау-
тономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајина) на 
факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 
2009/2010. години.

Члан 2. 

 Дипломске академске студије – мастер и докторске студије које 
се финансирају из буџета Покрајине на факултетима у саставу 
Универзитета у Новом Саду, може уписати 1.631 студент. 

 Број студената за упис дипломских академских студија – 
мастер и докторских студија по факултетима:

ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МАСТЕР ФАКУЛТЕТИ

Број студената који се финансирају 
из буџета

1. Академија уметности у Новом Саду 83
2. Економски факултет у Суботици 100
3. Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду 5
4. Факултет техничких наука у Новом Саду 282
5. Филозофски факултет у Новом Саду 101
6. Грађевински факултет у Суботици 60
7. Медицински факултет у Новом Саду 59
8. Пољопривредни факултет у Новом Саду 106
9. Правни факултет у Новом Саду 40
10. Природно-математички факултет у Новом Саду 270
11. Технички факултет ‘’Михајло Пупин’’ у Зрењанину 56
12. Технолошки факултет у Новом Саду 120
13. Педагошки факултет у Сомбору 30
14. Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици 20
15. АЦИМСИ 37

УКУПНО 1369

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ФАКУЛТЕТИ

Број студената који се финансирају 
из буџета

1. Академија уметности у Новом Саду 0
2. Економски факултет у Суботици 10
3. Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду 0
4. Факултет техничких наука у Новом Саду 67
5. Филозофски факултет у Новом Саду 13
6. Грађевински факултет у Суботици 5
7. Медицински факултет у Новом Саду 28
8. Пољопривредни факултет у Новом Саду 30
9. Правни факултет у Новом Саду 0
10. Природно-математички факултет у Новом Саду 77
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Члан 3.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

 Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 612-00131/2009
Нови Сад, 2. јул 2009. године 

Потпредседница 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова,с.р.

404.

 На основу члана 5. став 1. Одлуке о установљењу годишњег 
признања у области равноправности полова («Службени лист АП 
Војводине», број 4/2005) и члана 25. став 1. Одлуке о организа-
цији и начину рада Извршног веће Аутономне Покрајине Војво-
дине («Службени лист АП Војводине», број 10/92, 12/92, 1/95, 
3/2002, 23/2002 и 17/2003),  Извршно веће Аутономне Покрајине  
Војводине,  на  седници одржаној 22.   јула 2009. године,  донело 
је

О Д Л У К У

О  ДОДЕЛИ  ГОДИШЊЕГ  ПРИЗНАЊА  У  ОБЛАСТИ
РАВНОПРАВНОСТИ  ПОЛОВА  ЗА  2008.  ГОДИНУ

Члан  1.

 Годишње признање у области равноправности полова за 2008.  
годину  у  категорији организација  додељује  се  Удружењу грађа-
на  „Војвођанка – Регионална женска иницијатива“ из Новог Сада  
и у категорији појединац/ка  Гордани Стојаковић  из Новог Сада.

Члан  2.

 Ову Одлуку објавити у «Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине».

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 17-00003/2009
Нови Сад, 22. јул 2009. године

Потпредседница 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова, с.р.

405.

 На основу члана 95. и 98. Одлуке о покрајинским службеници-
ма (“Службени лист АПВ”, број: 5/07, 8/07 и 5/09) и члана 25. став 
4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Ауто-
номне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 
12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03), 
 Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 25. јуна 2009. године,  д о н е л о   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ТАТИЈАНА ЂУКАНОВИЋ, разрешава се дужности саветника 

председника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и 
престаје јој рад на руководећем радном месту - саветника пред-
седника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, закључ-
но са 25. 06. 2009. године, на лични захтев.

II

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине».

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-00125/2009 
Нови Сад, 25. јун 2009. године 

Потпредседница 
Извршног већа

 Ана Томанова-Маканова, с.р.

406.

 На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Словака («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 6/09) 
и члана 2. тачка 21. и члана 25. став 4. Одлуке о организацији 
и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводи-
не («Службени лист АПВ», број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 
17/03), Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седни-
ци одржаној 2. јула 2009. године,  донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на Одлуку о измени Статута Завода 
за културу војвођанских Словака, коју је донео Управни одбор 
Завода за културу војвођанских Словака, на седници одржаној 19. 
фебруара 2009. године.  

II

 Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00091/2009 
Нови Сад, 2. јул 2009. године 

Потпредседник 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова,с.р.

407.

 На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број: 7/08 И 6/09) 
и члана 2. тачка 21. и члана 25. став 4. Одлуке о организацији 
и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводи-
не («Службени лист АПВ», број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 
17/03), Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седни-
ци одржаној 2. јула 2009. године,   д о н е л о  је
           

Р Е Ш Е Њ Е

I

11. Технички факултет ‘’Михајло Пупин’’ у Зрењанину 0
12. Технолошки факултет у Новом Саду 27
13. Педагошки факултет у Сомбору 5
14. Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици 0

УКУПНО 262
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 Д а ј е  с е   с а г л а с н о с т   на  Одлуку о измени Статута Заво-
да за културу војвођанских Хрвата, коју је донео Управни одбор 
Завода за културу војвођанских Хрвата, на седници одржаној 4. 
новембра 2008. године.  

II

 Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00583/2008 
Нови Сад, 2. јул 2009. године 

Потпредседник 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова,с.р.

408.

 На основу члана 10.став 2. Одлуке о оснивању Фонда за подрш-
ку инвестиција у Војводини « Vojvodina Investment Promotion 
– VIP» («Службени лист АПВ«, број 14/04) и члана 25. став 4. 
Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине («Службени лист АПВ«, број: 10/92, 12/92, 
1/95, 3/02, 23/02 и 17/03),Извршно веће Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 2. јула 2009. године,  донело   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Д а ј е  с е  с а г л а с н о с т  на Програм рада  Фонда за подршку 
инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion – VIP» 
за 2009. годину, који је донео Управни одбор Фонда за подршку 
инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion – VIP», 
на ХXX седници одржаној  дана 18. 06. 2009. године. 

II

 Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-00057/2009 
Нови Сад, 2. јул 2009. године 

Потпредседник 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова,с.р.

409.

 На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(“Службени гласник РС”, број 107/05), тачке II Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над здравственим установама које 
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку 
и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службени лист 
АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и члана 25. став 4. Одлуке о организа-
цији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војво-
дине (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 
17/03),Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 2. јула 2009. године,   д о н е л о   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Проф. др ДУШАН ЈОВАНОВИЋ, доктор медицине, специја-
листа интерне медицине, разрешава се дужности вршиоца дуж-
ности директора Института за онкологију Војводине, на коју је 
именован Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војво-

дине, број: 022-00669/2008 од 10. децембра  2008. године.

II

 Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00365/2009 
Нови Сад, 2. јул 2009. године 

Потпредседник 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова,с.р.

410.

 На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(“Службени гласник РС”, број 107/05), тачке II Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над здравственим установама које 
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку 
и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службени лист 
АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и члана 25. став 4. Одлуке о организа-
цији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војво-
дине (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 
17/03),Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 2. јула 2009. године,  д о н е л о   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Проф. др ДУШАН ЈОВАНОВИЋ, доктор медицине, именује се 
за директора Института за онкологију Војводине, на период од 
четири године.

II

 Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00366/2009 
Нови Сад, 2. јул 2009. године 

Потпредседник 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова,с.р.

411.

 На основу члана 14. став 3.  Закона о пољопривредном 
земљишту (‘’Службени гласник РС’’, бр. 62/06 и 65/08), члана 2. 
тачка 13. и члана 25. став 4. Одлуке о организацији и начину рада 
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, бр. 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03), а у вези са 
чланом 6. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 
2009. годину (‘’Службени лист АП Војводине’’, број 4/09),Изврш-
но веће Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 8. 
јула 2009.године, донело је 

РЕШЕЊЕ

I

 Овим Решењем утврђује се Програм заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне 
Покрајине Војводине у 2009. години, обим средстава за спро-
вођење овог Програма, као и начин њиховог распоређивања и 
коришћења.
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II
 Програм из тачке I саставни је део овог Решења.

III

 Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономнe 
Покрајине  Војводине’’.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број 320-00006/2009
Нови Сад, 8. јула 2009. године 

Потпредседник Извршног већа
Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2009. ГОДИНИ

I

 Средства за финансирање Програма заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне 
Покрајине Војводине у 2009. години, планирана су Одлуком о 
буџету АП Војводине за 2009. годину («Сл.лист АПВ» бр. 4/09) 
у укупном износу од 680.000.000,00 динара из средстава оства-
рених од давања у закуп пољопривредног земљишта односно 
пољопривредних објеката у државној својини.

II

 На територији Аутономне Покрајине Војводине у 2009. години 
планирани су следећи радови на заштити, уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта:

Р.бр АКТИВНОСТ
И З Н О С
( динара )

 

учешће 
буџета АП 
Војводине 

макс.
(%)

учешће 
корисника 
средстава 

мин.
(%)

Студијско истраживачки радови

15.

Наставак активности на реализацији пројекта:
‘’Нови технолошки поступак за управљање наменом 
пољопривредних површина у АП Војводини – уређење 
земљишне територије засновано на савременим 
геоинформациониим технологијама и системима’’ 

10.000.000,00 100 0

16.

Наставак активности на реализацији пројекта:
‘’Нови технолошки поступак за управљање наменом 
пољопривредних површина у АП Војводини – примена 
геоинформационих технологија и система у уређењу 
земљишне територије са циљем управљања пољопривредном 
производњом и коришћења пољопривредних површина’’

10.000.000,00 100 0

17. Подршка изради општинских студија и пројеката 19.400.000,00 50 50

Укупно студијско истраживачки радови 39.400.000,00

Остало

18.
Израда техничке документације за подизање пољозаштитних 
појасева и агрошумских производних система 6.000.000,00 100 0

У К У П Н О 680.000.000,00

Р.бр. АКТИВНОСТ
И З Н О С
( динара )

    

учешће 
буџета АП 
Војводине 

макс.
(%)

учешће 
корисника 
средстава 

мин.
(%)

Уређење пољопривредног земљишта

1. Одпочињање нових поступака комасације 15.000.000,00 55 45

2.
Реализација започетих поступака комасације (Општине Бачка 
Паланка, Бачки Петровац, Вршац) 24.000.000,00 55 45

3.

Подршка реализацији комасације по Програму привредног 
развоја АП Војводине  у општини Бач 10.000.000,00 100 0

Подршка реализацији комасације по Програму привредног 
развоја АП Војводине  у општини Опово 10.000.000,00 100 0
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III

Корисници средстава из тачке II подтачка 1. су градови и 
општине са територије  Аутономне Покрајине Војводине који су 
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта предвидели реализацију поступка 
комасације и који су у том циљу донели Одлуку о спровођењу ко-
масације. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Актив-
ност из тачке II подтачка 1. финансираће се из сопствених при-
хода буџета Аутономне Покрајине Војводине до 55%, преостала 
средства биће обезбеђена од стране корисника средстава. 

Корисници средстава из тачке II подтачка 2. су општине са те-
риторије  Аутономне Покрајине Војводине: Бачка Паланка, Бачки 
Петровац и Вршац, које су својим годишњим програмима зашти-
те, уређења и коришћења пољопривредног земљишта предвиделе 
реализацију поступка комасације, које су донеле Одлуку о спро-
вођењу комасације и које су већ започеле поступак комасације. 
Активност из тачке II подтачка 2. финансираће се из сопствених 
прихода буџета Аутономне Покрајине Војводине до 55%, преос-
тала средства биће обезбеђена од стране корисника средстава.

Корисници средстава из тачке II подтачка 3. су Општина Бач 
у износу до 10.000.000,00 динара и Општина Опово у износу до 
10.000.000,00 динара, на чијим територијама се реализују посту-
пци комасације у оквиру Програма привредног развоја Аутоном-
не Покрајине Војводине за период од 2004-2009. године и које су 
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта предвиделе реализацију поступка 
комасације.

Корисници средстава из тачке II подтачка 4. су општине са те-
риторије  Аутономне Покрајине Војводине: Бачка  Паланка, Бач, 
Опово и Бачки Петровац, које су својим годишњим програмима 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта пред-
виделе радове на одводњавању и приступају изградњи и уређењу 
каналске мреже у атару у поступку комасације. Активност из та-
чке II подтачка 4. финансираће се  из сопствених прихода буџета 

Аутономне Покрајине Војводине до 100%. 
Корисници средстава из тачке II подтачка 5. су општине са те-

риторије  Аутономне Покрајине Војводине: Бачка  Паланка, Бач, 
Опово и Бачки Петровац, које су својим годишњим програмима 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта пред-
виделе радове на уређењу атарских путева и приступају уређењу 
атарских путева у поступку комасације. Активност из тачке II 
подтачка 5.  финансираће се из сопствених прихода буџета Ауто-
номне Покрајине Војводине до 100%. 

Корисници средстава из тачке II подтачка 6. су месне заједнице 
са територије Аутономне Покрајине Војводине које приступају 
уређењу отворене каналске мреже која је у функцији одводња-
вања пољопривредног земљишта. Радови из тачке II подтачка 6. 
биће финансирани на основу спроведеног конкурса из сопстве-
них прихода буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100%. 

Корисници средстава из тачке II подтачка 7. су средње 
пољопривредне школе, пољопривредни факултети, казнено-вас-
питне и социјалне установе, које приступају изградњи, санацији, 
реконструкцији или опремању система за наводњавање. Актив-
ност из тачке II подтачка 7. финансираће се из сопствених прихо-
да буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100% средстава по 
спроведеном конкурсу.

У циљу побољшања квалитета пашњака реализује се активност 
из тачке II подтачка 8. преко 13 пољопривредних стручних служ-
би са територије АП Војводине, сразмерно учешћу површина 
пашњака на подручју које покрива свака од 13 пољопривредних 
стручних служби. Пољопривредна стручна служба врши набавку 
потребног материјала за мелиорацију пашњака и ливада,  даје 
препоруку и прати реализацију ове мере. Мера се спроводи на 
пашњацима који се користе за испашу стоке. Активност из тачке 
II подтачка 8. финансираће се из сопствених прихода буџета Ау-
тономне Покрајине Војводине до 100%, при чему се на име услу-
ге пољопривредној стручној служби обрачунава 10.800,00 динара 
по пашњаку са урачунатим порезом на додату вредност.

Корисници средстава из тачке II подтачка 9. су месне заједнице 

Р.бр АКТИВНОСТ
И З Н О С
( динара )

 

учешће 
буџета АП 
Војводине 

макс.
(%)

учешће 
корисника 
средстава 

мин.
(%)

Студијско истраживачки радови

15.

Наставак активности на реализацији пројекта:
‘’Нови технолошки поступак за управљање наменом 
пољопривредних површина у АП Војводини – уређење 
земљишне територије засновано на савременим 
геоинформациониим технологијама и системима’’ 

10.000.000,00 100 0

16.

Наставак активности на реализацији пројекта:
‘’Нови технолошки поступак за управљање наменом 
пољопривредних површина у АП Војводини – примена 
геоинформационих технологија и система у уређењу 
земљишне територије са циљем управљања пољопривредном 
производњом и коришћења пољопривредних површина’’

10.000.000,00 100 0

17. Подршка изради општинских студија и пројеката 19.400.000,00 50 50

Укупно студијско истраживачки радови 39.400.000,00

Остало

18.
Израда техничке документације за подизање пољозаштитних 
појасева и агрошумских производних система 6.000.000,00 100 0

У К У П Н О 680.000.000,00

Р.бр. АКТИВНОСТ
И З Н О С
( динара )

    

учешће 
буџета АП 
Војводине 

макс.
(%)

учешће 
корисника 
средстава 

мин.
(%)

Уређење пољопривредног земљишта

1. Одпочињање нових поступака комасације 15.000.000,00 55 45

2.
Реализација започетих поступака комасације (Општине Бачка 
Паланка, Бачки Петровац, Вршац) 24.000.000,00 55 45

3.

Подршка реализацији комасације по Програму привредног 
развоја АП Војводине  у општини Бач 10.000.000,00 100 0

Подршка реализацији комасације по Програму привредног 
развоја АП Војводине  у општини Опово 10.000.000,00 100 0

4.
Одводњавање у поступку комасације (Општине Бачка  Паланка, 
Бач, Опово, Бачки Петровац) 33.000.000,00 100 0

5.
Уређење атарских путева у поступку комасације (Општине Бачка  
Паланка, Бач, Опово, Бачки Петровац) 33.000.000,00 100 0

6. Одводњавање 100.000.000,00 100 0

7.
Наводњавање за средње пољ.школе, пољ.факултете и казнено 
васпитне и социјалне установе 10.000.000,00 100 0

8. Мелиорација пашњака и ливада 25.000.000,00 100 0

9. Уређење атарских путева 120.000.000,00 100 0

Укупно уређење пољопривредног земљишта 380.000.000,00

Заштита пољопривредног земљишта

10.
Подизање пољозаштитних појасева и агрошумских производних 
система 50.000.000,00 65 35

11. Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта 34.600.000,00 100 0

12.

Систематско праћење болести и штеточина, испитивање и 
праћење опасних и штетних материја у пољопривредном 
земљишту, води и муљу у мелиоративним каналима 30.000.000,00 100 0

13. Oпремање или ангажовање пољочуварске службе 70.000.000,00 60 40

Укупно заштита пољопривредног земљишта 184.600.000,00

Коришћење пољопривредног земљишта

14.
Средства намењена Регистрованим пољопривредним 
газдинствима као подстицај за издавање пољопривредног 
земљишта у закуп 

70.000.000,00 100 0

   Укупно за коришћење пољопривредног земљишта 70.000.000,00
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са територије Аутономне Покрајине Војводине које приступају 
уређењу атарских путева на територији своје катастарске општи-
не. Активност из тачке II подтачка 9. финансираће се из сопстве-
них прихода буџета Аутономне Покрајине Војводине до 100% по 
спроведеном конкурсу.

Корисници средстава из тачке II подтачка 10. су градови и 
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине који су 
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта предвидели подизање пољозаштит-
них појасева и агрошумских производних система. Активност из 
тачке II подтачка 10. финансираће се по спроведеном конкурсу из 
сопствених прихода буџета Аутономне Покрајине Војводине до 
65%. Преостала средства биће обезбеђена од стране корисника 
средстава. 

Активност из тачке II подтачка 11. реализује се преко 13  
пољопривредних стручних служби са територије АП Војводине 
и Института за ратарство и повртарство из Новог Сада који имају 
овлашћење од стране Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике Србије за обављање те делатности. 
Активност из тачке II подтачка 11. вршиће се у обиму од 20.000 
узорака на земљишту од I до V катастарске класе, на територији 
Аутономне Покрајине Војводине на парцелама чији је власник 
односно корисник физичко лице које је пољопривредној струч-
ној служби поднело захтев за контролу плодности обрадивог 
пољопривредног земљишта. Активности из тачке II подтачка 11. 
финансираће се у целости из сопствених прихода буџета Ауто-
номне Покрајине Војводине у износу од 1.730,00 динара по узорку 
са урачунатим порезом на додату вредност.

Реализацијом активности из тачке II подтачка 12. створиће 
се предпоставке за систематско праћење болести и штеточина, 
испитивање и паћење опасних и штетних материја у пољопри-
вредном земљишту, води и муљу у мелиоративниим каналима на 
целој територији Аутономне Покрајине Војводине у оквиру про-
гнозно извештајне делатности. Корисници средстава ће бити 13  
пољопривредних стручних служби са територије АП Војводине, 
Институт за ратарство и повртарство из Новог Сада и Пољопри-
вредни факултет из Новог Сада. Активност из тачке II подтач-
ка 12. реализоваће се из сопствених прихода буџета Аутономне 
Покрајине Војводине до 100%.        

Корисници средстава из тачке II подтачка 13. су градови и 
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине који су 
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта предвидели опремање или ангажо-
вање пољочуварске службе, који су донеле одлуку о оснивању 
пољочуварске службе или одлуку о ангажовању пољочуварске 
службе. Активност из тачке II подтачка 13. финансираће се по 
спроведеном конкурсу, из сопствених прихода буџета Аутономне 
Покрајине Војводине до 60%. Преостала средства биће обезбеђе-
на од стране корисника средстава. 

Корисници средстава из тачке II подтачка 14. су физичка лица  - 
носиоци регистрованог пољопривредног газдинства старија од 65 
година који су власници обрадивог пољопривредног земљишта, 
које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу 
са Уредбом о Регистру.  Средства се додељују на основу спроведе-
ног конкурса и финансираће се у целости из сопствених прихода 
буџета Аутономне Покрајине Војводине. 

Активности на реализацији тачке II подтачкe 15. и 16.  угова-
рају се са Факултетом техничких наука из Новог Сада за потребе 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство у циљу успостављања јединственог геоинформацио-
ног система у пољопривреди на територији Аутономне Покрајине 
Војводине. Активности из тачке II подтачка 15. и 16. финансираће 
се у целости средствима из сопствених прихода буџета Аутоном-
не Покрајине Војводине.

Корисници средстава из тачке II подтачка 17. су градови и 
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине који су 
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта предвидели израду студија и проје-
ката везаних за заштиту уређење и коришћење пољопривредног 
земљишта. Активност из тачке II подтачка 17. финансираће се по 
спроведеном конкурсу, из сопствених прихода буџета Аутономне 
Покрајине Војводине до 50%. Преостала средства биће обезбеђе-
на од стране корисника средстава. 

Корисници средстава из тачке II подтачка 18. су градови и 
општине са територије Аутономне Покрајине Војводине које су 
својим годишњим програмима заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта предвиделе израду техничке доку-
ментације за подизање пољозаштитних појасева и приступају из-
ради исте. Активности из тачке II подтачка 18. финансираће се по 
спроведеном конкурсу из сопствених прихода буџета Аутономне 
Покрајине Војводине до 100%. 

IV

Активности из тачке II овог Програма у укупном износу од 
50.600.000,00 динара, и то под редним бројем 10 у целокупном 
износу и редним бројем 4 у износу од 600.000,00 динара намењене 
трансферима осталим нивоима власти, неће се реализовати све 
док се распоред наведених средстава не усклади према одгова-
рајућој буџетској класификацији у складу са планираним начи-
ном реализације предвиђеним тачком III програма.
 

V

Права и обавезе између корисника и даваоца средстава регули-
саће се уговором.

Финансирање активности из тачке II овог програма вршиће се 
у складу са приливом средстава предвиђених за те намене.

412.

 На основу члана  2. тачка 13. и члана 25. став 4. Одлуке о ор-
ганизацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 
23/02 и 17/03) a у вези са чланом 6. Одлуке о буџету Аутоном-
не Покрајине Војводине за 2009. годину („Службени лист АПВ“, 
број: 4/09),Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на се-
дници одржаној 8. јула 2009. године д о н е л о   ј е

РЕШЕЊЕ

I

 Овим Решењем утврђује се Програм мера за унапређење 
пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних струч-
них служби Аутономне Покрајине Војводине у 2009. години, 
обим средстава за спровођење овог Програма и начин њиховог 
коришћења.

II

 Програм из тачке I овог Решења, чини његов саставни део.

III

 Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 320-00011/2009 
Нови Сад, 8. јула 2009. године 

Потпредседник 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ МЕРА 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ ПУТЕМ 

САВЕТОДАВНОГ РАДА ПОЉОПРИВРЕДНИХ СТРУЧНИХ 
СЛУЖБИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2009. ГОДИНИ

I

Овим програмом утврђују се послови за унапређење пољопри-
вреде путем саветодавног рада (пољопривредно саветодавство), 
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извештајно прогнозни послови и послови од значаја за развој и 
унапређење пољопривредног саветодавства као и пољопривред-
не производње у целини.  

Реализацијом овог Програма допринеће се подизању општег 
нивоа информисаности и знања пољопривредних произвођача, 
бољој организованости и управљању газдинствима, очувању жи-
вотне средине и остваривању економичније, квалитетније и тр-
жишно орјентисане пољопривредне производње. 

II

 Послови из тачке I овог Програма дефинишу се кроз основне и 
посебне програме и то:

 Основни програми  састоје се из два подпрограма:

 1.1. Пољопривредно саветодавство, је програм који  обухвата 
послове,  које на терену спроводи 90 саветодаваца  запослених у 
14  пољопривредних стручних служби са подручја АП Војводи-
не, који чине Пољопривредну саветодавну службу АП Војводине. 
Саветодавно стручни послови, које ови саветодавци обављају су 
од значаја за унапређење пољопривредне производње за подручје 
АП Војводине и  спроводе се на основу Закона о пољопривредној 
служби („Сл. гласник РС”, бр. 61/91). Ови послови обухватају: 

• пружање саветодавних услуга код одабраних домаћин-
става везано за технологију производње и другу про-
блематику у области пољопривредне производње и 
унапређења газдинства;

• пружање саветодавних услуга осталим пољопривредним 
произвођачима,везано за све области производње и ин-
тресовања пољопривредних произвођача;

• едукација пољопривредних произвођача, путем преда-
вања, курсева и зимских школа из области за које произ-
вођачи испоље интрес;

• стручни рад  везан за увођење иновација и нових техно-
логија у пољопривредну праксу путем огледа( демо – ог-
леди);

• пружање саветодавних услуга везано за избор и правил-
ну примену пестицида, код заштите усева;

•  обавештавање произвођача о критичним моментима 
појаве  штетних организама и  праћење истих приликом  
обиласка терена  и одласка на газдинство;

• сарадња са стручњацима за заштиту биља који су анга-
жовани код извештајно –прогнозних послова (1.2. про-
грам);

• Рад  са удружењима и другим друшвеним групама које 
живе и раде  на селу;

• Прикупљање одређених параметара са терена за потребе 
Секретаријата  ради успостављања база података , ана-
литике или реализације одређених пројеката;

• пружање саветодавних услуга везано за очување живот-
не средине,увођење стандарда у производњу,   рурални 
развој и друго. 

 1.2. Извештaјно-прогнозни послови су послови везани за ус-
постављање система праћења здравственог стања пољопривред-
них усева  и вишегодишњих засада и обавештавање  пољопри-
вредних произвођача о мерама превенције и заштите усева, ради  
смањења економских штета. Ове послове на терену ће реализо-
вати 13 дипломираних инжењера пољопривреде - смера заштите 
биља (у даљем тексту: дипл. инг. заштите биља), запослених у 
пољопривредним стручним службама, који ће учествовати у из-
ради годишњег плана  и програма рада. Одабир економски најзна-
чајнијих штетних организама који ће се пратити  је у складу са 
расположивим ресурсима. Праћење појаве и бројности  штеточи-
на и болести вршиће се по јединственој методологији сачињеној 
на основу праћења најновијих научних достигнућа у овој области 
и уз консултацију и сарадњу еминентних стручњака  и коришћења 
савремене опреме за ову намену. На овај начин  обезбедиће се ус-
постављање система за праћење кретања штетних организама и 

обавештавање јавности (путем различитих  медија) о појави  и 
могућностима сузбијања  штетних организама.

 Посебни програми су везани за јачање кадровске структуре, 
едукацију и   специјализацију саветодаваца. Едукације се реа-
лизују путем годишњег семинара и конференције саветодаваца 
и специјализованих курсева. Одређеним  посебним  програмима 
се утиче на  побољшање квалитета и услова рада саветодаваца, 
врши се медијско промовисање саветодавног рада и резултата тог 
рада, путем израде и штампања едукативних и информативних 
материјала,као што  су: флајери, брошуре, плакати, приручници. 
Медијско промовисање позитивних резултата рада Пољопри-
вредне саветодавне службе  АП Војводине и рада пољоприврених 
стручних служби остварује се и путем радио и ТВ прилога, а та-
кође се унапређује успостављен Портал саветодавне службе АП 
Војводине.Посебним програмима се реализују пројекти од инте-
реса за развој пољопривредног саветодавства и очувања одређе-
них специфичности и унапређење  пољопривредне производње 
на територији АП Војводине. Пројекти од интреса за Војводину 
могу бити намењени произвођачима  или другим друштвеним 
групама, које живе и раде на селу, или су везани за наставак  ши-
рења ГИС технологије у праксу; праћење квалитета производа и 
следљивости производње, снимања стања предуслова неопход-
них за добијање здравствено исправних производа на газдин-
ствима Војводине, учешће саветодавне службе на пољопривред-
ним сајмовимау земљи и иностранству, као и рад на мониторингу 
и анализи података из Система информација  у пољопривредном 
саветодавству и друго (по потреби и процени Покрајинског се-
кретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство). 

III

 Носиоци послова из тачке II овог Програма на реализацији ос-
новних програма су пољопривредне стручне службе са терито-
рије АП Војводине, и то:

1. „ПСС Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад; 
2. „ПСС Вршац” д.о.о. Вршац;
3. „ПСС Бачка Топола” д.о.о. Бачка Топола;
4. „Пољопривредна станица Ковин” д.о.о. Ковин; 
5. „ПСС Рума” д.о.о.Рума;
6. „ПСС Агроинститут” д.о.о. Сомбор;
7.  ПДС Институт „Тамиш” Панчево;
8. „ПСС Сента” Сента;
9. „Агрозавод” ад Суботица;
10.  „ПСС Врбас” д.о.о. Врбас;
11.  „ПСС Зрењанин” д.о.о. Зрењанин;
12.  „Пољопривредна станица” д.о.о. Кикинда;
13.  „ПСС Сремска Митровица” д.о.о. Сремска Митровица и
14.  ‘’Енолошка станица ‘’ д.о.о. Вршац.

 Посебне пројекте из тачке II овог Програма реализују 
пољопривредне стручне службе које Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство овласти и уговор-
но обавеже за реализацију одређеног пројекта у оквиру посебних 
програма.

IV

 Средства за реализацију овог Програма  предвиђена су Одлу-
ком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину 
(“Сл. лист АПВ”, број 4/09) и износе 169.213.530,00 динара ( извор 
финансирања 01 00 - Приходи из буџета).
 Део средстава из става 1. ове тачке у износу од  25.000.000,00 
динара, реализован је путем спроведеног “Програма мера за 
унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопри-
вредних стручних служби Аутономне Покрајине Војводине у пе-
риоду јануар - март 2009. године” (“Сл. лист АПВ”, број 2 /09).
 Овим Програмом утврђује се распоред средстава  у износу од 
144.213.530,00 динара за  реализацију основних и посебних про-
грама.
 Средства за реализацију основних програма (1.1 и 1.2.) пред-
виђена  су у износу од 123.213.530,00 динара.
 Средства за реализацију посебних програма предвиђена су у 
износу од 21.000.000,00 динара.
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V

 Посебни програми који ће бити реализовани као и обим сред-
става по сваком програму појединачно, намењених за њихову ре-
ализацију (од 2.1 до 2.6.) дати су у табели:

2. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ Средства
(у динарима)

2.1. Едукација саветодаваца 4.000.000,00

2.2. Медијска презентација рада Пољопри-
вредне саветодавне службе АПВ 2.000.000,00

2.3. Пројекти од значаја за Војводину 3.000.000,00

2.4.
Организација, унапређење квалитета 
и услова рада и евалуација рада саве-
тодаваца 3.600.000,00

2.5.
Мониторинг и анализа података из 
Система информација у пољопри-
вредном саветодавству Војводине

1.400.000,00

2.6.
Имплементација ГИС технологије у 
праксу уз помоћ саветодавног рада на 
терену 7.000.000,00

УКУПНО (2.1. – 2.6.) 21.000.000,00

VI

 Начин коришћења средстава регулисаће се уговорима између 
Носиоца послова и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство.
 Исплату средстава за реализацију овог Програма вршиће 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, у складу са одредбама закљученог уговора и ликвидним 
могућностима буџета.

VII

 У случају недовољне ликвидности буџета АП Војводине 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство ће одредити приоритете у реализацији основних и посеб-
них програма  предвиђених програмом за 2009 годину.

413.

 На основу члана 7. став 2. и члана 10. став 2. Одлуке о осни-
вању Покрајинског фонда за развој пољопривреде («Службени 
лист АП Војводине», број 03/2001) и члана 25. став 4. Одлуке о 
организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покраји-
не Војводине («Службени лист АПВ», број 10/92,12/92,1/95,3/02 и 
17/03), Извршно веће АП Војводине, на седници одржаној 8. јула  
2009. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
    

I

 Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план 
Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период јануар-
септембар 2009. године које је Савет Фонда донео на седници 
одржаној 26.06.2009. године.      
 

II
 Ово решење ће се објавити у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број:  025-00061/2009 
Нови Сад, 8. јула 2009. године 

Потпредседник 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова,с.р.

414.

 На основу члана 7. став 3. Одлуке о оснивању Фонда за развој 
непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине („Службе-
ни лист АПВ“, број 6/03) и члана 2. тачка 21. и члана 25. став 4. 
Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 10/92, 12/92, 
1/95, 3/02, 23/02 и 17/03) Извршно веће Аутономне Покрајине 
Војводине на седници одржаној 8. јула 2009. године,  
д о н е л о  је

РЕШЕЊЕ

I

 Даје се сагласност на Програм рада Фонда за развој непрофит-
ног сектора Аутономне Покрајине Војводине за период јануар-
септембар 2009. године који је Управни одбор Фонда за развој 
непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине донео на 
XIV седници одржаној 06. јула 2009. године.

II

 Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-00060/2009
Нови Сад, 8. јула 2009. године 

Потпредседник 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова,с.р.

415.

 На основу члана 7. став 3. Одлуке о оснивању Фонда за развој 
непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине («Службе-
ни лист АПВ», број 6/03) и члана 2. тачка 21. и члана 25. став 4. 
Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине («Службени лист АПВ» број 10/92, 12/92, 
1/95, 3/02, 23/02 и 17/03) Извршно веће Аутономне Покрајине 
Војводине на седници одржаној 8.јула 2009. године,  д о н е л о  је

РЕШЕЊЕ

I

 Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за развој непро-
фитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за период јану-
ар-септембар 2009. годинe који је Управни одбор Фонда за развој 
непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине донео на 
XIV седници одржаној 06. јула 2009. године.

II

 Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-00053/2009
Нови Сад, 8. јула 2009. године 

Потпредседник 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова,с.р.

416.

 На основу  члана  2. тачке 16. алинеје 15. и члана 25. став 4. 
Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 
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Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 
1/95, 3/02, 23/02 и 17/03),Извршно веће Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 15. јула 2009. године,  
д о н е л о   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГРАДСКЕ НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ У ЗРЕЊАНИНУ

  
I

 ДРАГАНА САБОВЉЕВ,  р а з р е ш а в а  се  дужности директо-
ра Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину.

II

 Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-00388/2009 
Нови Сад, 15. јул 2009. године 

Потпредседник 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова,с.р.

417.

 На основу  члана  2. тачке 16. алинеје 15. и члана 25. став 4. 
Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 
1/95, 3/02, 23/02 и 17/03),Извршно веће Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 15. јула 2009. године,  
д о н е л о   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  
ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ 

У ЗРЕЊАНИНУ

I

 ВЛАДИМИР ВАСИЉЕВ, дипломирани филолог опште књи-
жевности и теорије књижевности,  и м е н у ј е  с е  за директора 
Градске народне библиотеке „Жарко  Зрењанин“у Зрењанину, на 
период од четири године.

II

 Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-00389/2009 
Нови Сад, 15. јул 2009. године 

Потпредседник 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова,с.р.

418.

 На основу члана 69б. став 2. Закона о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности грађана (“Службени гла-
сник РС”, број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 
29/2001, 84/2004, 101/2005 - др. закон и 115/2005) и Одлуке о 
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар Суботица 
(“Службени лист АПВ”, број 7/2002), а у вези са чланом 24. став 1. 

тачка 3. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне 
покрајине (“Службени гласник РС”, број 6/2002) и члана 25. став 4. 
Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 
1/95, 3/2002, 23/2002 и 17/2003) у поступку разрешења директора 
установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки 
центар Суботица,Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 15. јула 2009. године,   д о н е л о   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

  МР НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ, дипломирани правник из Субо-
тице р а з р е ш а в а  се дужности директора установе социјалне 
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар Суботица, 
на коју је именован Решењем Извршног већа Аутономне Покраји-
не Војводине број: 022-00395/2005 од 17. августа 2005. године.

II

 Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-00390/2009
Нови Сад, 15. јул 2009. године 

Потпредседник 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова,с.р.

419.

 На основу члана 69б. став 2. Закона о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности грађана (“Службени гла-
сник РС”, број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 
29/2001, 84/2004, 101/2005 - др. закон и 115/2005) и Одлуке о 
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар Суботица 
(“Службени лист АПВ”, број 7/2002), а у вези са чланом 24. став 1. 
тачка 3. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне 
покрајине (“Службени гласник РС”, број 6/2002) и члана 25. став 4. 
Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 10/92, 12/92, 
1/95, 3/2002, 23/2002 и 17/2003) у поступку именовања директора 
установе социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки 
центар Суботица,Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној  15. јула 2009. године,  д о н е л о  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 МР НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ, дипломирани правник из Субо-
тице  и м е н у ј е  с е  за директора установе социјалне заштите за 
смештај корисника Геронтолошки центар Суботица, на време од 
четири године.

II

 Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-00391/2009 
Нови Сад, 15. јул 2009. године 

Потпредседник 
Извршног већа

Ана Томанова-Маканова,с.р.
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420.   

 На основу члана 24. став 1. тачка 5. Закона о утврђивању 
одређених надлежности аутономне покрајине („Службени гла-
сник Републике Србије”, број 6/2002), чланова 29, 51. и 52. Одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине”, број 21/2002 – пречишћен текст и 16/2008) а у вези 
члана 69б. став 3. и 12. Закона о социјалној заштити и обезбеђи-
вању социјалне сигурности грађана („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 
52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – др. закон и 115/05) у поступку давања 
сагласности за именовање директора Центра за социјални рад 
општине Темерин, покрајински секретар за социјалну политику 
и демографију доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ДАНИЈЕЛА ХАЈДУ-
КА, дипломираног психолога из Темерина за директора Центра 
за социјални рад општине Темерин.

II

 Ово решење  објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Покрајински секретаријат за социјалну политику и 
демографију

Број: 022-00354/2009
Дана: 2. јули 2009. године

Покрајински секретар
Новка Мојић,с.р.

421.

 На основу члана 24. став 1. тачка 5. Закона о утврђивању 
одређених надлежности аутономне покрајине („Службени гла-
сник Републике Србије”, број 6/2002), чланова 29, 51. и 52. Одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине”, број 21/2002 – пречишћен текст и 16/2008) а у вези 
члана 69б. став 3. и 12. Закона о социјалној заштити и обезбеђи-
вању социјалне сигурности грађана („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 
52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – др. закон и 115/05) у поступку давања 
сагласности за именовање директора Центра за социјални рад 
града Зрењанина, покрајински секретар за социјалну политику и 
демографију доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ВЕСНЕ СТАНКОВ, 
дипломираног психолога из Зрењанина за директора Центра за 
социјални рад Града Зрењанина.

II

 Ово решење  објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Покрајински секретаријат за социјалну политику и 
демографију

Број: 022-00382/2009
Дана: 20. јули 2009. године

Покрајински секретар
Новка Мојић,с.р.

422.

 На основу члана 12. став 1. тачка 5. Закона о утврђивању 
одређених надлежности аутономне покрајине ( ‘’Службени гла-
сник РС’’, број 6/02) и члана 22., 51. став 4. и 52. став 1. Одлуке о 
покрајинској управи ( ‘’Службени лист АПВ’’, број 21/02 – пре-
чишћен текст и 16/08.), покрајински секретар за образовање  
донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРЕЊУ  УЏБЕНИКА  СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА за седми разред основне школе, 
аутора  др Михала Тира и Зузане Тирове

 I

 ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 
И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА за седми разред основне школе, aу-
тора  др Михала Тира и Зузане Тирове.

II

 Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретаријат за образовање.

Број:  106-61-00107/2009-01
Дана:  14. 07. 2009. године 

 Покрајински секретар
Др ЈЕГЕШ Золтан,с,р,

423.

 На основу члана 12. став 1. тачка 5. Закона о утврђивању 
одређених надлежности аутономне покрајине ( ’’Службени гла-
сник РС’’, број 6/02) и члана 22., 51. став 4. и 52. став 1. Одлуке о 
покрајинској управи ( ’’Службени лист АПВ’’, број 21/02 – пре-
чишћен текст и 16/08.), покрајински секретар за образовање  
д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРЕЊУ  УЏБЕНИКА  РУСИНСКИ  ЈЕЗИК И 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА за седми разред основне школе, 
аутора  др Јакова Кишјухас, Магдалене Семан – Кишјухас и 

Меланије Сабадош

 ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК РУСИНСКИ ЈЕЗИК 
И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА за седми разред основне школе, aу-
тора  др Јакова Кишјухас, Магдалене Семан – Кишјухас и Мела-
није Сабадош.

II

 Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретаријат за образовање.

Број:  106-61-00108/2009-01
Дана:  14. 07. 2009. године 

Покрајински секретар
Др ЈЕГЕШ Золтан,с,р,

424.

 На основу члана 12. став 1. тачка 5. Закона о утврђивању 
одређених надлежности аутономне покрајине ( ‘’Службени гла-
сник РС’’, број 6/02) и члана 22., 51. став 4. и 52. став 1. Одлуке о 
покрајинској управи ( ‘’Службени лист АПВ’’, број 21/02 – пре-
чишћен текст и 16/08.), покрајински секретар за образовање  до-
нео  је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРЕЊУ  УЏБЕНИКА  РАДНА ГРАМАТИКА за седми 
разред основне школе на мађарском језику, аутора  мр Илоне 

Пашћик

I
     
 ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК РАДНА ГРАМА-
ТИКА на мађарском језику   за седми разред основне школе, aу-
тора  мр Илоне Пашћик.

II

 Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретаријат за образовање.

Број:  106-61-00109/2009-01
Дана:  14. 07. 2009. године 

Покрајински секретар
Др ЈЕГЕШ Золтан,с,р,

425.

 На основу члана 12. став 1. тачка 5. Закона о утврђивању 
одређених надлежности аутономне покрајине ( ‘’Службени гла-
сник РС’’, број 6/02) и члана 22., 51. став 4. и 52. став 1. Одлуке о 
покрајинској управи ( ‘’Службени лист АПВ’’, број 21/02 – пре-
чишћен текст и 16/08.), покрајински секретар за образовање  до-
нео  је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРЕЊУ  УЏБЕНИКА  ЧИТАНКА  за седми разред 

основне школе на мађарском језику, аутора  др Ерике Бенце

I

  ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК ЧИТАНКА на 
мађарском језику за седми разред основне школе, aутора  др Ери-
ке Бенце.

II

 Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретаријат за образовање.

Број:  106-61-00110/2009-01
Дана:  14. 07. 2009. године 

Покрајински секретар
Др ЈЕГЕШ Золтан,с,р,

426.

 На основу члана 18. став 1. Закона о ловству („Сл. гласника РС”, 
бр. 39/93, 44/93, 60/93 и 105/05), и члана 47. Закона о утврђивању 
одређених надлежности аутономне покрајине („Сл. гласник РС”, 
бр. 6/2002 и 107/07), а на основу поднетог зехтева, покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси:

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ 

ЛОВИШТА „БОЂАНСКИ РИТ”

I

 У тачки II став 2. Решења о установљењу ловишта „Бођански 
рит” („Сл. гласник РС”, број 12/95), речи „између општине Бач и 
општине Оџаци” замењују се рачима:

 „ловишта у почетној тачки иду 200 метара дужних у терито-
рију општине Бач и прате линију кaтастарске општине Бач-Оџа-
ци све до тачке где се ловиште „Бођански рит” и „Камаритште” 
граниче.”

II

 Остале одредбе решења остају непромењене.

III

 Ово решење објавити у „Службеном листу АП Војводине”

Број: 104-324-00036/08-01
Датум: 07.07.2009. год.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

427.

 На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2009.годину 
(‘’Службени лист АПВ’’ број 4/09) и Решења о утврђивању Про-
грама заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2009.години, 
које је Извршно веће АП Војводине донело на 66. седници одржа-
ној 08.јула 2009. године,

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

Расписује

К О Н К У Р С

 За доделу бесповратних средстава за реализацију активности:

I Одводњавања пољопривредног земљишта у укупном из-
носу од 100.000.000,00 динара,  

II Уређење атарских путева у укупном износу од 
120.000.000,00 динара; 

 Средства за реализацију наведених активности обезбеђују се 
из буџета АП Војводине до 100% вредности пројекта.

 Право и услови за учешће на конкурсу:

I  Одводњавање пољопривредног земљишта

 Право да конкуришу имају месне заједнице са територије АП 
Војводине које приступају уређењу или изградњи отворене ка-
налске мреже која је у функцији одводњавања пољопривредног 
земљишта.
 Потребна документација:

1. Пријава на конкурс;
2. Фотокопија ПИБ oбразца; 
3. Фотокопија картона депонованих потписа;
4. Одлука савета месне заједнице о реализацији проје-

кта;
5. Техничка документација (обавезно треба да садржи: 

технички опис, ситуациони план са трасама канала 
који се раде, предмер и предрачун радова)

6. Решење о одобрењу за изградњу (доставља се уколи-
ко се ради о изградњи новог објекта).

II  Уређење атарских путева

 Право да конкуришу имају месне заједнице са територије АП 
Војводине које приступају уређењу атарских путева.
 Потребна документација:

1. Пријава на конкурс;
2. Фотокопија ПИБ образца; 
3. Фотокопија картона депонованих потписа;
4. Одлука савета месне заједнице о реализацији проје-

кта;
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5. Техничка документација (обавезно треба да садржи: 
технички опис, ситуациони план са трасама или де-
оницама атарских путева који се уређују, предмер и 
предрачун радова).

 У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве  затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.
 Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне 
документације и развијеност општине. 
 Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и оба-
везе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се 
уговором.
 Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средста-
ва у буџет АП Војводине.

 Рок за завршетак радова по одабраним пријектима је годину 
дана од дана дознаке средстава.

 Начин подношења пријаве на конкурс:
 
 Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузе-
ти у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, I спрат канцеларија 46А или са сајта Секретаријата 
www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава на конкурс са осталом потреб-
ном документацијом подноси се закључно са 10.08.2009. године, 
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назна-
ком „за конкурс- одводњавање и уређење атарских путева“.
  
 Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.

Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-44-05.

428. 

 На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину 
(«Службени лист АПВ» број 4/09) и Решења о утврђивању Програ-
ма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији Аутономне Покрајине Војводине у 2009. години, које 
је Извршно веће АП Војводине донело на 66. седници одржаној 
08. јула 2009. године,

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

Расписује 

К О Н К У Р С

 За доделу бесповратних средстава за реализацију активности:
Израда техничке документације за подизање пољозаштитних 
појасева и агрошумских производних система

 Средства за ову намену у износу од 6.000.000,00 динара, обез-
беђена су из сопствених прихода буџета АП Војводине.
 Средства за реализацију наведене активности обезбеђују се из 
буџета АП Војводине до 100% вредности израде техничке доку-
ментације.
 Право учешћа на конкурсу имају градови и општине са терито-
рије АП Војводине.
 Критеријуми за доделу средстава су степен уређености 
пољопривредног земљишта са заштитним појасевима и развије-
ност општине
 Пријава на конкурс треба да садржи:

1. Попуњен пријавни образац,
2. Фотокопија ПИБ oбразца, 
3. Фотокопија картона депонованих потписа,
4. Оверен извод из годишњег Програма заштите уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта за 2009. годину, 

из којег се види да је предвиђена израда техничке доку-
ментације за подизање пољозаштитних појасева и агро-
шумских производних система,

5. Оверена фотокопија Сагласности министарства на 
годишњи Програм заштите уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за 2009. годину,

6. Оверна фотокопија Одлуке којом је донет општински 
Програм заштите уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта за 2009. годину,

7. Одлуку о приступању изради техничке документације 

 У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве  затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.
 Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

 Права и обавезе између даваоца и корисника средстава регули-
саће се уговором.
 Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средста-
ва у буџет АП Војводине.

 Начин подношења пријаве на конкурс:

 Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузе-
ти у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство или са интернет презентације секретаријата 
www.psp.vojvodina.gov.rs

 Пријаве се подносе закључно са 10.08.2009. године, на адресу: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком 
за конкурс – Израда техничке документације за пољозаштитне 
појасеве.

 Пријаве које стигну без комплетне документације и након 
утврђеног рока неће бити разматране. Додатне информације могу 
се  добити на телефонски бр: 021/487-44-07

429.

 На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на XXXIII седници 
одржаној 09.07.2009. године, доноси   

О Д Л У К У

да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну 
средину у посебној основи газдовања шумама 

1. за  газдинску јединицу: „Банов брод-Мартиначки полој-
Засавица-Стара рача“; за период важења 01.01. 2009. го-
дине до 31.12.2018. године, шумско газдинство „Сремска 
Митровица“-Сремска Митровица ; 

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

• Општом основом газдовања шумама за „Сремско“ 
шумско подручје за период 2005-2014. година, за коју 
је урађен  Извештај о стратешкој процени утицаја на 
животну средину, а на који сагласност даје Влада Ре-
публике Србије – Министарство науке и заштите жи-
вотне средине,  посебно су дефинисани задаци и оба-
везе за планирање, коришћење, унапређење, зашти-
ту и развој шума у газдинској јединици „Банов брод-
Мартиначки полој-Засавица-Стара рача“; 

• Општом основом газдовања шумама за „Срем-
ско“ шумско подручје за период 2005-2014. године, 
утврђене су основне смернице и циљеви одрживог 
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газдовања шумама, као и мере за унапређење стања и 
очување шума, односно јачање општекорисних функ-
ција шума и заштите шума. Пошто Општа основа 
обједињује смернице и циљеве обрађене у свим по-
себним основама газдовања шумама било би нераци-
онално умножавање послова и обавеза;

• Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Опште основе газдовања шумама за „Срем-
ско“ шумско подручје за период   2005-2014. година, 
између осталог, истакнута је и неопходност за очу-
вањем и унапређењем стања постојећих шумских 
екосистема. Просторно угрожавање шумских екоси-
стема и све већа присутност разних имисија у ваз-
духу, перманентно деградирају животну средину, због 
све већих проблема са кружењем угљеника у приро-
ди, односно прекомерним емисијама CО2 и умање-
ном производњом О2 од стране шумских екосистема 
(Kyото protocol). 

3. За спровођење ове одлуке задужује се директор Преду-
зећа, који ће у складу са Законом прибавити неопходна 
мишљења, разрадити конкретне мере и одредити носио-
це послова за реализацију ове Одлуке.

4. Одлуку доставити: Секретаријату за заштиту животне 
средине и одрживи развој АП Војводине, Секретаријату 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војво-
дине, директору и архиви Предузећа.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводи-
не.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 1750/XXXIII-2
Дана: 09.07.2009.

Председник 
Управног oдбора

Ненад Чанак, дипл.ецц,с.р.

430.

 На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на I седници одржа-
ној  09.07.2009. године, доноси   

О Д Л У К У

да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну 
средину у посебној основи газдовања шумама 

1.  за  газдинску јединицу: „Радинска-Врањак“; за период 
важења 01.01.2009. године до 31.12.2018. године, шум-
ско газдинство „Сремска Митровица“-Сремска Митро-
вица ; 

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

• Општом основом газдовања шумама за „Сремско“ 
шумско подручје за период 2005-2014. година, за коју 
је урађен  Извештај о стратешкој процени утицаја на 
животну средину, а на који сагласност даје Влада Ре-
публике Србије – Министарство науке и заштите жи-
вотне средине,  посебно су дефинисани задаци и оба-
везе за планирање, коришћење, унапређење, заштиту 
и развој шума у газдинској јединици          „Радинска-
Врањак“; 

• Општом основом газдовања шумама за „Срем-
ско“ шумско подручје за период 2005-2014. године, 
утврђене су основне смернице и циљеви одрживог 
газдовања шумама, као и мере за унапређење стања и 
очување шума, односно јачање општекорисних функ-
ција шума и заштите шума. Пошто Општа основа 

обједињује смернице и циљеве обрађене у свим по-
себним основама газдовања шумама било би нераци-
онално умножавање послова и обавеза;

• Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Опште основе газдовања шумама за „Срем-
ско“ шумско подручје за период   2005-2014. година, 
између осталог, истакнута је и неопходност за очу-
вањем и унапређењем стања постојећих шумских 
екосистема. Просторно угрожавање шумских екоси-
стема и све већа присутност разних имисија у ваз-
духу, перманентно деградирају животну средину, због 
све већих проблема са кружењем угљеника у приро-
ди, односно прекомерним емисијама CО2 и умање-
ном производњом О2 од стране шумских екосистема 
(Kyото protocol). 

3. За спровођење ове одлуке задужује се директор Преду-
зећа, који ће у складу са Законом прибавити неопходна 
мишљења, разрадити конкретне мере и одредити носио-
це послова за реализацију ове Одлуке.

4. Одлуку доставити: Секретаријату за заштиту животне 
средине и одрживи развој АП Војводине, Секретаријату 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војво-
дине, директору и архиви Предузећа.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводи-
не.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 1750/I-3
Дана: 09.07.2009.

Председник 
Управног oдбора

Ненад Чанак, дипл.ецц,с.р.

431.

 На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП „Војводинашуме“, Управ-
ни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, на I седници одржа-
ној 09.07.2009. године, доноси   

О Д Л У К У

да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну 
средину у посебној основи газдовања шумама 

1. за  газдинску јединицу: „Кућине-Накло-Кљештевица“, за 
период важења 01.01.2009. године до 31.12.2018. годи-
не, шумско газдинство „Сремска Митровица“ - Сремска 
Митровица ; 

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

• Општом основом газдовања шумама за „Сремско“ 
шумско подручје за период 2005-2014. година, за коју 
је урађен  Извештај о стратешкој процени утицаја на 
животну средину, а на који сагласност даје Влада Ре-
публике Србије – Министарство науке и заштите жи-
вотне средине,  посебно су дефинисани задаци и оба-
везе за планирање, коришћење, унапређење, заштиту 
и развој шума у газдинској јединици „Кућине-Накло-
Кљештевица“,

• Општом основом газдовања шумама за „Срем-
ско“ шумско подручје за период 2005-2014. године, 
утврђене су основне смернице и циљеви одрживог 
газдовања шумама, као и мере за унапређење стања и 
очување шума, односно јачање општекорисних функ-
ција шума и заштите шума. Пошто Општа основа 
обједињује смернице и циљеве обрађене у свим по-
себним основама газдовања шумама било би нераци-
онално умножавање послова и обавеза;
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• Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Опште основе газдовања шумама за „Срем-
ско“ шумско подручје за период   2005-2014. година, 
између осталог, истакнута је и неопходност за очу-
вањем и унапређењем стања постојећих шумских 
екосистема. Просторно угрожавање шумских екоси-
стема и све већа присутност разних имисија у ваз-
духу, перманентно деградирају животну средину, због 
све већих проблема са кружењем угљеника у приро-
ди, односно прекомерним емисијама CО2 и умање-
ном производњом О2 од стране шумских екосистема 
(Kyото protocol). 

3. За спровођење ове одлуке задужује се директор Преду-
зећа, који ће у складу са Законом прибавити неопходна 
мишљења, разрадити конкретне мере и одредити носио-
це послова за реализацију ове Одлуке.

4. Одлуку доставити: Секретаријату за заштиту животне 
средине и одрживи развој АП Војводине, Секретаријату 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војво-
дине, директору и архиви Предузећа.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводи-
не.

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

Број: 1750/I-4
Дана: 09.07.2009.

Председник 
Управног oдбора

Ненад Чанак, дипл.ецц. с.р.

432.

 На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП “Војводинашуме”, Управ-
ни одбор Јавног предузећа “Војводинашуме”, на I седници одржа-
ној 09.07.2009. године, доноси

О Д Л У К У

да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну 
средину ловне основе 

1.  за ловиште ‘’Делиблатска пешчара’’,  период важења 
2009-2019. година, шумско газдинство ‘’Банат’’-Панче-
во.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога: 

 * Општом основом газдовања шумама за ‘’Банатско’’ шумско 
подручје, која је у изради, за период 2007-2017 године и Програмом 
заштите и развоја Специјалног резервата природе ‘’Делиблатска 
пешчара’’ за коју се ради Извештај о стратешкој процени утицаја 
на животну средину, а на коју сагласност даје Влада Републике 
Србије – Министарство науке и заштите животне средине, посеб-
но су дефинисани задаци и обавезе за планирање, гајење, зашти-
ту и коришћење дивљачи у ловишту ‘’Делиблатска пешчара’’.

 * Општом основом газдовања шумама за ‘’Банатско’’ шумско 
подручје за период 2007-2017 године, утврђене су основне сме-
рнице и циљеви одрживог газдовања шумама и дивљачи, као и 
мере за унапређење постојећег стања и очување шума и дивљачи. 
Пошто Општа основа обједињује смернице и циљеве обрађене у 
свим посебним основама газдовања шумама и ловним основама 
газдовања ловиштима било би нерационално умножавање по-
слова и обавеза, имајући у виду да је Ловна основа за ловиште 
‘’Делиблатска пешчара’’ за период 2009-2019 године урађена, а 
добијена је и сагласност Секретаријата за пољоприведу, водопри-
вреду и шумарство на њену примену.

* Ловиште се налази у јужном делу Војводине, односно у југо-

источном делу Баната. Својим јужним делом излази на Дунав. 
Територијално, Ловиште ‘’Делиблатска пешчара’’ се простире на 
површинама шума, земљишта и вода, дела територија општина 
Алибунар, Ковин, Бела Црква и Вршац. Захвата газдинску једи-
ницу ‘’Делиблатски песак’’, са којом газдује ЈП ‘’Војводинашу-
ме’’.
 
Укупна површина ловишта 32.615 ха 100,00%
шуме и шумско земљиште 18.218 ха 57,20%
пашњака и ливада 12.071 ха 35,90%
обрадиво земљиште        65 ха 0,20%
воде, баре, трстици   2.030 ха  6,00%
остало земљиште      231 ха 0,70%

Ловне површине  31.735 ха 97,40% 
неловне површине      880 ха 2,60%

Државно власништво  31.516 ха 94,50%
приватно власништво    1.099 ха 2,60%

Отворени и ограђени делови ловишта

отворени део ловишта  27.715 ха 84%
отворени део ловишта 
‘’Лабудово окно’’ 2.490 ха 8%
ограђени део ловишта 
‘’Драгићев хат’’ 1.850 ха 6%
ограђени део ловишта 
‘’Шумарак’’ 280 ха  1%
ограђени део ловишта 
‘’Фламунда’’ 280 ха 1%

 Подручје ловишта ‘’Делиблатска пешчара’’ посебно одликује 
више различитих и специфичних природних вредности гео-
морфолошког, флористичког и фаунистичког садржаја. Јасно 
изражен и заталасан дински рељеф еолског порекла, комплекси 
антропогених шумских састојина, разноврсна флора и фауна са 
бројним ендемичним и реликтним врстама дају овом подручју 
велики научно-образовни значај. 
 Ловиште ‘’Делиблатска пешчара’’ је изузетно сушно (велика 
оцедитост тла). Нема природних, нити вештачких водотока што 
представља основни недостатак станишта. У току сушног пери-
ода године, обавезно се износи вода у посебно изграђена појила и 
базене. Нешто бољи хидролошки услови су на крајњем југоисто-
чном делу ловишта, где се јављају баре и трстици на више места. 
 Специјални резерват природе ‘’Делиблатска пешчара’’ уста-
новљен је Уредбом Владе Републике Србије и прописима његове 
заштите. Уредба је донета под бројем 05/353-7/2002-001 од 17 ја-
нуара 2002. године и објављена у ‘’Службеном гласнику Републи-
ке Србије’’, број 3 од 28 јануара 2002. године.
 Уредбом су прописани поред осталог и степени заштите поје-
диних делова Специјалног резервата природе Делиблатска пеш-
чара, и одређене површине у појединим степенима заштите, тако 
да: 

 Први   –   I степен заузима површину  2.353,80 ха
 Други –  II степен заузима површину  8.218,59 ха
 Трећи – III степен заузима површину 24.256,93 ха

 Одредбе Уредбе су у потпуности испоштоване у овој Ловној 
основи, односно газдовање Ловишта ‘’Делиблатска пешчара’’ је 
усклађено са одредбама Уредбе и испоштовани су услови дати од 
Завода за заштиту природе Србије. 
 
* У ловишту ‘’Делиблатска пешчара’’ се гаје следеће врсте ди-
вљачи:

јелен-обича (Cervus elaphus L.)
срна (Capreolus capreolus L.)
дивља свиња (Sus scrofa L.)
дивља патка-глувара (Anas platyrhnchos L.)

 Бројност гајених врста дивљачи се креће у оквру оптималног 
матичног фонда који је примерен биолошком капацитету ло-
вишта.
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 * Ловно технички објекти који се користе у ловишту ради ус-
пешнијег гајења, заштите и коришћења дивљачи, грађени су ис-
кључиво од природних материјала, од којих углавном доминира 
дрво. Приликом израде и распореда објеката у ловишту, посебно 
се води брига о уклапању истих у природни амбијент околине. 
Према намени, у ловишту ‘’Делиблатска пешчара’’, постоје сле-
дећи објекти:

- хранилишта за крупну и ситну дивљач; 
- солишта; 
- хватаљке за дивље свиње; 
- високе и ниске чеке за осматрање и лов; 

 Чеке за осматрање могу послужити и у остале сврхе (фото-са-
фари, осматрање природног амбијента итд.)

 * Лов дивљачи се изводи појединачно и у групама до 12 ло-
ваца. Све врсте дивљачи у ловишту ‘’Делиблатска пешчара’’ се 
могу ловити у појединачном лову, док се на фазане и дивље свиње 
организују и групни ловови на полигонима. Приликом извођења 
лова, обавезно је осигурати стручну пратњу, а ловови се одвијају 
уз примену свих законских прописа о лову као и свих етичких 
норми. Код израде Плана одстрела као и реализације истог, по-
себно се води рачуна да се не наруши бројно стање и структура 
дивљачи који су прописани Ловном основом. Годишњи план од-
стрела у ловишту ‘’Делиблатска пешчара’’ износи: 

 Годишњи план одстрела – отворени део
- јелен – обичан 38 ком.
- дивља свиња 140 ком.
- срна 130 ком.
- дивља патка  2000 ком.
- фазан 500 ком.

- зец 20 ком.
- дивља гуска 400 ком.
 

 Годишњи план одстрела – ограђени део ‘’Драгићев хат’’
- јелен – обичан 43 ком.
- дивља свиња 130 ком.

 ‘’Шумарак’’
- дивља свиња 70 ком.

 ‘’Фламунда’’
- дивља свиња 70 ком.

 * Израда Ловне основе за ловиште ‘’Делиблатска пешчара’’ је 
поверена стручној служби Шумског газдинства ‘’Банат’’ Панче-
во.

 3. За спровођење ове Одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са Законом прибавити неопходна мишљења, раз-
радити конкретне мере и одредити носиоце послова за реализа-
цију ове Одлуке. 
 4. Одлуку доставити: Секретаријату за заштиту животне сре-
дине и одрживи развој АП Војводине, Секретаријату за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, директору и 
архиви Предузећа. 

ЈП «Војводинашуме»

Број: 1750/I-5
Дана: 09.07.2009.

Председник 
Управног oдбора

Ненад Чанак, дипл.ецц,с.р.

Врста дивљачи Површина
ха Бонитет

Бројност 
на 100 ха 

LPP

Ловно 
продуктивна

површина LPP

Матични 
фонд

Бројност
01.04.09.

Јелен обичан
(Cervus elaphus L.) 30.205 II 1,4 25.000 350   300

Срна (Capr. capreolus L.) 30.205 III 2,4 25.000 600   600

Дивља свиња 
(Sus scrofa L.) 30.205 III 1,2 25.000 300   240

Дивља патка глувара
(Anas platyrhnchos L.) 2.490 I 125   2.400 3.000 3.000

Врста дивљачи Површина
ха Бонитет

Бројност 
на 100 ха 

LPP

Ловно
продуктивна

површина LPP

Матични 
фонд

Бројност
01.04.09.

Јелен обичан
(Cervus elaphus L.) 1.850 I 12 1.850 200 220

Дивља свиња 
(Sus scrofa L.) 1.850 II 15 1.850 250 170

Врста дивљачи Површина
ха Бонитет

Бројност 
на 100 ха 

LPP

Ловно
продуктивна

површина LPP

Матични 
фонд

Бројност
01.04.09.

Дивља свиња 
(Sus scrofa L.) 280 II 10 250 150 60

Врста дивљачи Површина
ха Бонитет

Бројност 
на 100 ха 

LPP

Ловно
продуктивна

површина LPP

Матични 
фонд

Бројност
01.04.09.

Дивља свиња 
(Sus scrofa L.) 280 II 10 250 150

табела бр. 1 -  отворени део ловишта

табела бр. 2 – ‘’Драгићев хат’’ – ограђени део ловишта

табела бр. 3 – ‘’Шумарак’’ – ограђени део ловишта

табела бр. 4 – ‘’Фламунда’’ – ограђени део ловишта
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ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНИХ СУДКИХ ТУМАЧА 
ЗА ШВЕДСКИ ЈЕЗИК ЗА   ПОДРУЧЈЕ ОКРУЖНОГ СУДА У 

НОВОМ САДУ
(«Службени лист АПВ», број 6/2009)

 Уместо речи «Биљана Мрђан са завршеном вишом економском 
школом, Стевана Христића 37/24 из Каћа», треба да стоје речи 
«Биљана Мрђан, са завршеном вишом економском школом, Воји-
на Палексића 51 из Каћа».

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАP
Dr. Korhecz Tamás

(др Taмаш Корхец)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, Дана:14.07.2009.

ОГЛАС

 Оглашава се неважећим печат Скупштине општине Мали 
Иђош број I., кружног облика, пречника 50 мм на коме је концен-
тричним круговима исписано на српском језику ћириличким и 
латиничним писмом и на мађарском језику, као језику национал-
не мањине:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ

REPUBLIKA SRBIJA 
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
SKUPŠTINA OPŠTINE
MALI IĐOŠ

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
KISHEGYES KÖZSÉG
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
KISHEGYES

 У средини печата је мали грб Републике Србије испод којег 
стоји број I.
 Печат се оглашава неважећим почев од 14.07.2009.године у 
12:00 часова.

 Начелник општинске управе:
 Данило Дабовић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, Дана:14.07.2009.

ОГЛАС

 Оглашава се неважећим печат Скупштине општине Мали 
Иђош број I., кружног облика, пречника 50 мм на коме је концен-
тричним круговима исписано на српском језику ћириличким и 
латиничним писмом и на мађарском језику, као језику национал-
не мањине:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ

REPUBLIKA SRBIJA 
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
SKUPŠTINA OPŠTINE
MALI IĐOŠ

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
KISHEGYES KÖZSÉG
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
KISHEGYES

 У средини печата је мали грб Републике Србије испод којег 
стоји број I.
 Печат се оглашава неважећим почев од 14.07.2009.године у 
12:00 часова.

Начелник општинске управе:
Данило Дабовић,с.р.
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Оглашавају се неважећим изгубљена 
документа, и то:

 Врбашки Миленко, Нови Сад, Народног 
фронта 79., сведочанство о завршеној 
основној школи „Др. Милан Петровић”, 
издат у Новом Саду.  5791

 Миле Јазић, Футог, Славише Вајнера 
Чиче 9., диплома пољопривредне школе 
издата у Футогу.  5792

 Љубомир Лакић, Нови Сад, Косанчић 
Ивана 15., диплома средње елекротехничке 
школе издата у Новом Саду.  5793

 Никола Керкез, Нови Сад, Радоја 
Домановића 40., сведочанство 2. године 
средње саобраћајне школе, издато у Новом 
Саду.  5794

 Петричковић Александар, Краљево, 
абоненска картица бр. 210904224 издата у 
Новом Саду.  5795

 Перковић Марија, Доситејева 28/1., 
Врбас, диплома средње дизајнерска школа 
„Богдан Шупут”, издата у Новом Сад.5796

 Веселиновић Марко, Цара Душана 
Силног 6., Ветерник, сведочанство 1. 
године средње машинске школе издато у 
Новом Саду.  5797

 Ђомпанић Милан, Гундулићева 21., 
Нови Сад, радна књижица издата у Новом 
Саду.  5798

 Ђомпанић Милан, Гундулићева 21., 
Нови Сад, сведочанство основне школе 
„Раде Домановић” издата у Новом Саду. 
   5799

 Татић Ђорђе, Мите Белића 13., Раковац, 
диплома средње грађевинске школе „Јован 
Вукановић” издата у Новом Саду.  5800

 Емилија Вукић, Нови Сад, Омладинских 
радних акција 12/а., здравствена књижица 
издата у Новом Саду.  5801

 Мургашки Радован, Петефи Шандора 
168., Нови Сад, сведочанство 1. и 2. године 
средње машинске школе, издата у Новом 
Саду. 5 802

 Блажић Немања, Дожа Ђерђа 7., 
Будисава, сведочанство 1. године средње 
машинске школе издата у Новом Саду.  
  5803

 Пађен Драгана, Дринска 10., Ср. 
Карловци, сведочанство 1. године средње 
машинске школе издата у Новом Саду.  
  5804

 Елијаш Штефан, Партизанска 35., 
Гложан, здравствена књижица издата у 
Новом Саду.  5805

 Радуловић Јелена, П. Чарнојевића 20., 
Нови Сад, радна књижица издата у Новом 
Саду.  5806

 Лукић Александар, Змај Јовина 27., 
Лединци, сведочанство 2. године средње 
економске школе, издато у Новом Саду.  
  5807

 Бургић Милица, Ђорђа Микиеше 15., 
Нови Сад, индеx бр. 2142/08 издат у Новом 
Саду. 5808

 Танкосић Александар, Бем Јожефа 56., 
Темерин, сведочанство 2. године средње 
машинске школе издато у Новом Саду.  
  5809

 Горан Арсенић, Футог, Војводе Бојовића 
90., индеx бр. 364-07 издат у Новом Саду.  
  5810

 Бојана Пауновић, Нови Сад, Бранка 
Ћопића 103., избегличка легитимација бр. 
80284/32863 издата у Новом Саду.  5811

 Драган Тинтор, Темерин, Гаврила 
Принципа 65/а., сведочанство и диплома 
средње машинске школе издати у Новом 
Саду.  5812

 Миловановић Милош, Фочанска 19., 
Нови Сад, радна књижица издата у Новом 
Саду.  5813

 Савка Вукелић, Футог, Зеленгорска 21., 
сведочанство ОШ „Мирослав Антић” издат 
у Футогу. 5814

 Вујчић Владимир, Јована Микића 
Спартака 10., Нови Сад, сведочанства 1., 
2., 3. и 4. године средње електротехничке 
школе „М. Пупин” издата у Новом Саду.  
  5815

 Мурина Селмана, Беочин, Десанка 
Максимовић 4., ђачка књижица ОШ „Јован 
Грчић Миленко” издата у Беочину.  5816

 Челић Симана, Приштина, Гњиланска 
7., сведочанство 1. године угоститељске 
туристичке школе издато у Нишу.  5817

 Феруз Дермаку, Беочин, Фрушкогорска 
бб., диплома средње школе „Јован 
Вукановић” издат у Новом Саду.  5818

 Колесар Јулијан, Нови Сад, Бул. Цара 
Лазара 83., возачка дозвола издата у Новом 
Саду.  5819

 Колесар Јулијан, Нови Сад, Бул. Цара 
Лазара 83., лична карта издата у Новом 
Саду.  5820

 Рис Јелена, Бул. Ослобођења 149., Нови 
Сад, диплома школе за дизајн „Богдан 
Шупут” издат у Новом Саду.  5821

 Далибор Обрановић, Нови Сад, Милева 
Симић 38., возачка дозвола издата у Новом 
Саду.  5822

 Јанковић Иван, Петра Кочића 2., Сомбор, 
индеx бр. 519З издат у Новом Саду. 5823

 Попов Александра, Јасна Пољана 2., 
Сомбор, индеx бр. 509З издат у Новом 
Саду. 5824

 Вујовић Валентина, Теслина 68/22., 
Суботица, чек за стипендију 013362410 
издат у Београду.  5825

 Вујић Драгана, 29. Новембра 11., 
Темерин, радна књижица издата у 
Темерину.  5826

 Кочић Славко, Вука Караџића 116., 
Будисава, сведочанство 3. разреда средње 
школе „Св. Милетић” издат у Новом Саду.  
  5827

 Радусин Александар, Кордунашка 3., 
Футог, радна књижица издата у Футогу.  
  5828

 Александар Перић, сведочанство ОШ 
„Бора Станковић” издат у Каравукову. 5829

 Маријана Петковић, Ветерник, 
Баштенска 5., радна књижица издата у 
Новом Саду.  5830

 Слободан Савановиж, Нови Сад, Васе 
Јовановића 17., радна књижица издата у 
Мркоњићграду.  5831

 Марко Крстин, Бач, Плавна, Моше 
Пијаде 22., диплома средње машинске 
школе издата у Новом Саду.  5832

 Горан Илкић, Петроварадин, Златрићева 
16., диплома средње машинске школе 
издата у Новом Саду.  5833

 Весна Марјановић, Ужице, Косте 
Абрашевића 1., абоненеска картица бр. 
210904525 издата у Новом Саду.  5834

 Јован Попов, Нови Сад, Ђорђа Никшића 
Јохана 5., пловидбена дозвола НС3638 
издата у Новом Саду.  5835

 Јован Попов, Нови Сад, Ђорђа Никшића 
Јохана 5., пловидбена дозвола НС0283 
издата у Новом Саду.  5836

 Марко Ћосовић, Нови Сад, Марка 
Миљанова 4., чек за студенску стипедију 
бр. 013569260 издата у Београду.  5837

 Санела Дракулић, Нови Сад, Бранка 
Ћопића 23., диплома средње економске 
школе „Светозар Милетић” издата у Новом 
Саду. 5838

 Јелена Даниловић, Лок, Тител, 
Војвођанска бб., ђачка књижица ОШ 
„Светозар Милетић” издата у Локу.  5839

 Ивовић Иван, Ратково, Карађорђева 19., 
индеx бр. 2647 издат у Новом Саду.  5840

 Балер Елвира, Бранка Бајића 16., Нови 
Сад, сведочанство основне школе „Јожеф 
Атила” издата у Новом Саду. 5841

 Демири Хиријета, Никола Пашића 5., 
Беочин, лична карта издата у Беочину. 5842

 Марковић Јасмина, Балзакова 27., Нови 
Сад, сведочанства 1. и 2. разреда средње 
школе „Св. Милетић” издата у Новом Саду.  
  5843

 Табаковић Зоран, Партизанска 4., Стара 
Пазова, пловидбена дозвола издата у Новом 
Саду.  5844

 Живковић Бранко, Фрушкогорска 27., 
Беочин, диплома средње Mашинске школе 
издата у Новом Саду.  5845

 Иштван Ердеш, Нови Сад, Вардарска 2., 
дозвола за управљање моторним чамцем 
бр. 14208102 издата у Новом Саду.  5846

 Марко Режић, Нови Сад, Савска 2/а., 
диплома гимназије „Живорад Јанковић” 
издата у Новом Саду.  5847

 Недељковић Иван, Моше Пијаде 94/15., 
Бор, индеx бр. 4310 издат у Новом Саду.   
  5848

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
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 Ћеха Снежана, Змајевачки пут 8., Нови 
Сад, радна књижица издата у Новом Саду.   
  5849

 Јововић Јована, Гундулићева 23., Нови 
Сад, радна књижица издата у Новом Саду.  
  5850

 Гутаи Иштван, Рејмонтова 6., Нови Сад, 
пловидбена дозвола за чамац издат у Новом 
Саду.  5851

 Еремин Никола, Југ Богдана 17., Нови 
Сад, радна књижица издата у Новом Саду.  
  5852

 Онч Шербан, Аврам Јанко 35., Уздин, 
индеx 205/04 издат у Новом Саду.  5853

 Пуцар Зорица, Владана Деснице 34., 
Петроварадин, радна књижица издата у 
Новом Саду.  5854

 Дејан Мирић, Црвенка, Стевана Сремца 
13., абоненска картица бор 210900425 
издата у Новом Саду.  5855

 Цхен Xионглун, Школска 18., Ветерник, 
радна књижица издата у Новом Саду. 5856

 Фамилић Маја, Трг. Републике 17., Нови 
Сад, диплома средње економске школе „Св. 
Милетић” издата у Новом Саду.  5857

 Стајић Ђорђе, Краља Петре 1. 18/а., 
Ветерник, диплома средње економске 
школе „Св. Милетић” издата у Новом Саду.  
  5858

 Челиковић Милена, Шумска 5/6., Нови 
Сад, радна књижица издата у Београду.   
  5859

 Балер Елвира, Бранка Бајића 16., Нови 
Сад, радна књижица издата у Новом Саду.   
  5860

 Кекић Василија, Чалма, Мланинска 56., 
радна књижица.  5861

 Плавшић Влада, Ср. Митровица, Антона 
Смаженика 63., радна књижица.  5862

 Станковић Снежана, В. Караџића 39/
а., Каравуково, Сведочанство ОШ „Бора 
Станковић” издата у Каравукову. 5863

 Јовановић Милан, радна књижица. 5864

 Сања Гашовић, Кула, Др. Жике 
Мишковића 12., индец бр. 591/08 издата у 
Новом Саду.  5865

 Биљана Зорић, Нови Сад, Гагаринова 
12/21., радна књижица издата у Зрењанину.  
  5866

 Јелена Ђукић, Нови Сад, Бул. Цара 
Лазара 42/533., радна књижица издата у 
Новом Саду.  5867

 Хасани Кенеди, Паја Маргановића 2., 
Нови Сад, радна књижица издата у Новом 
Саду.  5868

 Мирослав Делибос, Нови Сад, Цара 
Душана 51., радна књижица издата у Новом 
Саду.  5869

 Бранка Милошевић, Футог, Змај Јовина 
17., радна књижица издата у Бaчkoj 
Паланци.  5870

 Александар Стакић, Бегеч, Партизанска 
50., сведочанства ОШ „Вељко Петровић”, 
издата у Бегечу.  5871

 Љиљана Павлић, Беочин, Трг Цара 
Лазара 4., лична карта издата у Бечину.  
  5872

 Љиљана Павлић, Беочин, Трг Цара 
Лазара 4., индеx бр. 778 издат у Новом 
Саду.  5873

 DOO Massetehnic, Нови Сад, Бајчи 
Жилинског 9., пловидбена дозвола за скутер 
издата у Новом Саду.  5874

 Милан Громовић, Трбушан, Улица бр. 
12., Трбушани 18., абоненска картица бр. 
210905251 издата у Новом Саду.  5875

 Маја Пејовић, Чачак, Данице Марковић 
8/16., абоненска картиса бр. 210905604 
издата у Новом Саду.  5876

 Милош Срђанов, Нови Сад, Душана 
Даниловића 40., радна књижица издата у 
Новом Саду.  5877

 Чаба Гајо, Нови Сад, Бул. Јована Дучића 
27/183., диплома природно математичког 
факултета издата у Новом Саду.  5878

 Снежана Вукчевич, Нови Сад, Земљане 
ћуприје 7., радна књижица издата у Руми.   
  5879

 Федор Турчан, Нови Сад, Косовска 41., 
диплома гимназије „Бранко Радичевић” 
издата у Ср. Карловцима.  5880

 Лајош Фружа, Темерин, Пролетерска 
29., уверење о положеном стручном испиту 
за управљање чамцем издат у Новом Саду.  
  5881

 Лајош Фружа, Темерин, Пролетерска 
29., пловидбена дозвола издата у Новом 
Саду.  5882

 Душка Симић-Петровић, Беочин, 
Карађорђева 15., радна књижица издата у 
Беочину.  5883

 Милена Амиџић, Буковац, Фрушкогорска 
17., чек Банке Интезе бр. 9000036167823 
издат у Новом Саду.  5884

 Драган Баки, Футог, Новосадска 9., 
здравствена књижица издата у Новом Саду.  
  5885

 Драгана Миленковић Баки, Футог, 
Новосадска 9., здравствена књижица издата 
у Новом Саду. 5886

 Кемајљ Хасани, Нови Сад, Старине 
Новака 11., радна књижица издата у Новом 
Саду.  5887

 Бригита Гонцалвес, Нови Сад, Кружна 
8., радна књижица издата у Новом Саду.  
  5888

 Стојков Јелисавета, Гардиновци, 
Петра Драпшина 30., чекови поштанске 
штедионице, бр. 32887015, 32887023, 
32887031, 32887040, 32887058, 32887066 
издати у Новом Саду.  5889

 Весна Радета, Нови Сад, Стефана 
Дечанског 44., радна књижица издата у 
Новом Саду.  5890

 Љиљана Бурсаћ, Нови Сад, Аврама 
Маразовића 26., радна књижица издата у 
Новом Саду.  5891

 Благоје Обрадовић-Филипоновић, Нови 
Сад, Ћирпанова 27., радна књижица издата 
у Новом Саду.  5892

 Ружица Ђорђевић, Нови Сад, Бул. 
Војводе Степе 17/1., чек бр. 9000003738946 
Банке Интезе издата у Новом Саду.  5893

 Срдић Јована, Нови Сад, Словачка 
13/12., радна књижица издата у Новом 
Саду.  5894

 Игор Дуганџија, Нови Сад, Новосадског 
сајма 31/12., сведочанство и диплома 
гимназије „Лаза Костић”, издата у Новом 
Саду.  5895

 Имре Соцек, Нови Сад, Мише 
Димитријевића 6/а., радна књижица издата 
у Новом Саду.  5896

 Радомир Шешић, Нови Сад, Соње 
Маринковића 3., радна књижица издата у 
Новом Саду.  5897

 Слађана Меденица, Ветерник, 
Драгослава Срејовића 8., радна књижица 
издата у Новом Саду.  5898

 Адамовић Снежана, Трг Републике 17., 
Нови Сад, лична карта издата у Новом 
Саду.  5899

 Јерковић Милан, Пореч, Фушкулин 
Литари 50., сведочанство о завршном 
испиту гимназије „Ј. Ј. Змај” издато у Новом 
Саду.  5900

 Иванка Миладиновић, Беочин, Дунавска 
19., радна књижица издата у Беочину. 5901

 Маринко Ченић, Нови Сад, Паје 
Радосављевића 6., радна књижица издата у 
Кључу.  5902

 Весна Ћирић, Нови Сад, Бул. Ослобођења 
2., радна књижица издата у Новом Саду.   
  5903

 Јелена Гогић, Нови Сад, Бул. Краља 
Петра 1., 33., радна књижица издата у 
Новом Саду.  5904

 Јелена Јовановић, Руменка, Руменачки 
пут 5., радна књижица издата у Новом 
Саду.  5905
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Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна

С А Д Р Ж А Ј

ИЗВРШНО ВЕЋЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

403. Одлука о броју студената за упис дипломских ака-
демских студија – мастер и докторских студија који 
се финансирају из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине на факултетима у саставу Универзитета у 
Новом Саду у школској 2009./2010. години

404. Одлука о додели Годишњег признања у области рав-
ноправности полова за 2008. годину

405. Решење о разрешењу дужности саветника председ-
ника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводи-
не

406. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени 
Статута Завода за културу војвођанских Словака

407. Решење о давању сагласности на  Одлуку о измени 
Статута Завода за културу војвођанских Хрвата

408. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда 
за подршку инвестиција у Војводини «VOJVODINA 
INVESTMENT PROMOTION – VIP» за 2009. годину

409. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директора Института за онкологију Војводине

410. Решење о именовању директора Института за онко-
логију Војводине

411. Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на терито-
рији Аутономне Покрајине Војводине у 2009. годи-
ни

412. Решење о утврђивању Програма мера за унапређење 
пољопривреде путем саветодавног рада пољопри-
вредних стручних служби Аутономне Покрајине 
Војводине у 2009. години

413. Решење о давању сагласности на Програм рада и 
Финансијски план Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде за период јануар-септембар 2009. го-
дине

414. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне 
Покрајине Војводине за период јануар-септембар 

2009. године
415. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда 

за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине 
Војводине за период јануар-септембар 2009. године

416. Решење о разрешењу дужности директора Градске 
народне библиотеке «Жарко Зрењанин» у Зрењани-
ну

417. Решење о именовању директора Градске народне 
библиотеке «Жарко Зрењанин» у Зрењанину

418. Решење о разрешењу дужности директора устано-
ве социјалне заштите за смештај корисника Геронто-
лошки центар Суботица

419. Решење о именовању директора установе социјалне 
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар 
Суботица

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

420. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад општине Темерин

421. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад Града Зрењанина

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

422. Решење о одобрењу уџбеника СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И 
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА за седми разред основне 
школе, аутора др Михала Тира и Зузане Тирове

423. Решење о одобрењу уџбеника РУСИНСКИ ЈЕЗИК И 
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА за седми разред основне 
школе, аутора др Јакова Кишјухас, Магдалене Семан 
– Кишјухас и Меланије Сабадош

424. Решење о одобрењу уџбеника РАДНА ГРАМАТИКА 
за седми разред основне школе на мађарском језику, 
аутора мр Илоне Пашћик

425. Решење о одобрењу уџбеника ЧИТАНКА за седми 
разред основне школе на мађарском језику, аутора др 
Ерике Бенце
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Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

426. Решење о измени и допуни Решења о установљењу 
ловишта «Бођански рит»

427. Конкурс за одводњавање и уређење атарских путева
428. Конкурс за израду техничке документације за поди-

зање пољозаштитних појасева и агрошумских произ-
водних система

ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»

429. Одлука да се не врши израда стратешке процене ути-
цаја на животну средину у посебној основи газдо-
вања шумама за  газдинску јединицу: „Банов брод-
Мартиначки полој-Засавица-Стара рача“

430. Одлука да се не врши израда стратешке процене 

утицаја на животну средину у посебној основи газ-
довања шумама за газдинску јединицу: „Радинска-
Врањак“

431. Одлука да се не врши израда стратешке процене ути-
цаја на животну средину у посебној основи газдо-
вања шумама за  газдинску јединицу: „Кућине-На-
кло-Кљештевица“

432. Одлука да се не врши израда стратешке процене ути-
цаја на животну средину ловне основе за ловиште 
‘’Делиблатска пешчара’’

ИСПРАВКА

 -Исправка Решења о постављању сталних судских 
тумача за шведски језик за подручје Окружног суда 
у Новом Саду («Службени лист АПВ», број 6/2009)

 Мали огласи
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